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{ بـكـ (أ ف ب) - ســجّـلت إيـطــالـيـا
امس السبت وفاة ثانية جراء فيروس
ـستـجـدّ وهـي ثانـي ضـحـية كـورونـا ا
أوروبـيـة في وقت يـزداد الــقـلق حـيـال
ارتـفـاع عـدد اإلصـابـات خـارج الـصـ
ية إلى فيما دعت منظمـة الصحة العا
التحرّك الحـتواء وباء أصاب  77 ألف

شخص في العالم.
والضحية األوروبية الثانية هي امرأة
ـســتـشــفى مـنـذ إيـطـالــيـة كــانت في ا
حــوالى عــشــرة أيـــام في لــومــبــارديــا
(شمـال) وفق ما أفـادت وكاالت األنـباء
اإليطالية التي لم تُحدد عمر الضحية.
وأُعلن خالل الـلـيل عن أول حالـة وفاة

في إيطاليا هو رجل يبلغ  78عاماً.
وأُحـصـيت نـحـو ثالثـ إصـابـة حـتى
اآلن عـلى األراضي اإليــطـالــيـة بـيــنـهم
أكثر من  25في لومبـارديا حـيث تقرر
عزل حوالى عشر مدن بشكل كامل منذ
اجلـــمــــعـــة. وأول شــــخص تُــــوفي في
أوروبـا بـعـد أن أصـيب بـالـوبـاء الـذي
ظــــهــــر لـــــلــــمــــرة األولـى في كــــانــــون
األول/ديـسـمبـر فـي مـدينـة ووهـان في
وسط الـصــ هـو ســائح صــيـني من
مقـاطعـة هوبـاي وعـاصمـتهـا ووهان.
وقد وصل هذا الرجل البالغ  80 عاماً
في  23 كــانـــون الــثـــاني/يــنـــايــر إلى

باريس حيث تُوفي في  14شباط.
خارج الـصـ الـقـاريـة (من دون هونغ
كونغ وماكاو) سُـجلت أكثر من 1300
إصابة حـتى اآلن خصوصـاً في كوريا

اجلنوبية واليابان.
وإذا بات اخلوف يسيطر على أوروبا
ـيـة أعربت فألن منـظـمـة الصـحـة الـعا
عن قــلـقــهــا حــيــال صـعــوبــة احــتـواء

انتشار الوباء.
ية ودقّ مدير عام منظمة الصحة العا
تــيـــدروس أدهــانـــوم غــيـــبــريـــســوس
نـاقــوس اخلـطــر اجلـمــعـة في جــنـيف
قـائال: "فـي الـوقت الــذي نــتـحــدث فـيه
كننا احتواء اآلن ال نزال في مرحلة 
الــوبــاء فــيـــهــا". وحّــذر من أن "فــرص
(منع تـفشي الـفيـروس) تضيـق" مندداً

الي الدولي. بنقص الدعم ا
ـرض تـفـشـيه مع تـسـجيل ويواصل ا
الـسـبت حـالـة وفـاة جديـدة فـي إيران
لـتــرتــفع الـوفــيــات فـيــهــا إلى خـمس
واإلعالن اجلــــمــــعــــة عن إصــــابــــتـــ

مؤكدت في لبنان وإسرائيل.
في كـوريــا اجلــنـوبــيـة سُــجــلت وفـاة
ثانـيـة الـسـبت وارتـفع عـدد اإلصـابات

لـليـوم الـثـاني عـلى الـتـوالي إلى 346
شــخــصــاً مع تــســجــيل  142إصــابـة
جـديـدة وفق حــصـيـلــة أعـلـنـت عـنـهـا
السلطـات الصحيـة الكورية اجلـنوبية

صباح السبت.
ومن ب اإلصابات اجلديدة هناك 92
ـستـشـفى شيـونـغدو حالـة مـرتبـطـة 
في جنـوب البالد حـيث أقـامت طائـفة
مسيحـية تتـبع "كنيـسة شيـنتشوجني
لــيــسـوع" مــراسـم جــنـازة مــنــذ ثـالثـة

أسابيع.
في اجملــــمل أُصــــيب أكــــثــــر من 150
. وأول مـصـاب كـان امـرأة تـبلغ مؤمـنـاً
 61عـامـاً جتـهـل الـتـقـاطــهـا االلـتـهـاب
الرئوي الـفيروسي ونـقلته خـصوصاً

راسم الدينية. عبر حضورها هذه ا
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وفي الـــيـــابـــان بـــدأ الـــســبـت مـــئــات
الـســيــاح الــذي كــانـوا عــلى احــتــكـاك
مبـاشـر مع مصـابـ على مـ سـفيـنة
ونـد بـرنـسيـس" السـبت بـالـنزول "دا
من الـسـفـيـنــة وفق مـا أفـادت وسـائل

إعالم محلية.
وبـعــد نـزولــهم يُــفـتــرض أن يــخـضع
دة  14يوماً أكثر من للحجر الصحي 
ألف شـخص من بـيــنـهم أفـراد الـطـاقم

الذين ال يزالون على م السفينة.
وتُـثـار تسـاؤالت حـول الـوسـائل الـتي
تعتمدها الـسلطات الصحـية اليابانية
الـتي سـمــحت هـذا األســبـوع حلـوالي
 970شـخـصـاً بـالـنــزول من الـسـفـيـنـة
بعـد أن جـاءت نـتـائج الـفـحـوص التي
خضعوا لـها سلـبية لـناحيـة إصابتهم

بالفيروس.
إال أن بـ هــؤالء هــنــاك أسـتــرالــيـان
وإســرائـــيــلي أُعـــلن أنــهـم يــحـــمــلــون

الفيروس لدى عودتهم إلى بلديهم.
ونـد برنـسيس" وال تزال سـفيـنـة "دا
الــبـــؤرة األســـاســيـــة لـــلــوبـــاء خــارج
. من أصل  3711شخصاً كانوا الص
على متنـها في البدايـة هناك أكثر من

 630مصاباً بالفيروس.
وأجـــلت بــــريـــطــــانـــيـــا  32من ركـــاب
السـفـينـة هم بـريطـانـيون وأوروبـيون
عـلى مـ رحــلـة أقــلـعت لـيل اجلــمـعـة

. السبت من الص
من جـهـتـهـا أعــادت رومـانـيـا الـسـبت
راكــــبــــ وأربـــــعــــة من أفـــــراد طــــاقم
الـسـفـيـنــة وأعـلـنت وزارة الـصـحـة أن
األشخاص الـستـة "خضـعوا لـفحوص
ـعـرفـة مـا إذا كـانـوا مـصـاب طـبـيـة" 

بــفــيــروس كــوفــيــد-" 19قــبل اإلقالع
وجاءت نتائج الفحوص سلبية".

وكـــذلـك أجـــلـت الـــيــــونـــان الــــســـبت
مـواطــنـ كــانـا عــلى مــ الـســفـيــنـة
دة 14 وسيخضعان للحجر الصحي 
يوماً في مـستشـفى في أثيـنا وفق ما

ذكر مصدر دبلوماسي.
وفي الـيـابـان أيــضـاً أعـلـنـت الـلـجـنـة
نظـمة لدورة طوكيو 2020 بية ا األو
السـبت أنـها سـتـؤخر بـرنـامج تدريب
ــتــطــوعــ خـالل األلــعــاب كــإجــراء ا
احـتــرازي مـؤكــدةً أن إلــغـاء األلــعـاب
ـقــررة من  24تـمــوز/يــولــيـو إلى 9 ا

. قبل ليس مطروحاً آب/أغسطس ا
ـقـابل في الـصـ الـقـارية حـيث في ا
الـغـالـبـيـة الـكـبـرى لـلـوفـيـات يُـسـجّل
تراجع في عـدد الوفـيات الـيومي. فـقد
أعلنت السـلطات الصحـية السبت عن
 109حاالت وفـاة جـديـدة مـقابل 118
في اليوم الـسابق ليـبلغ عدد الـوفيات

الوطني .2345
وكذلك بـالـنـسبـة حلـصـيلـة اإلصـابات

الـيــومــيــة بــالـفــيــروس الــذي يــسـجّل
تراجعاً كـبيراً مع  397إصابـة جديدة

السبت مقابل قرابة  900اجلمعة.
ويُـتــوقع وصـول وفــد خـبــراء بـقــيـادة
يـة خالل النـهار منـظمـة الصـحـة العـا
إلـى ووهـــــــان فـي وقـت بـــــــات عـــــــدد
صـاب فـي الصـ القـاريـة يتـجاوز ا

.  76ألفاً
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ـــؤســســـة "بـــيل وفي رســـالـــة شـــكـــر 
الي وميـلـيـنـدا غيـتس" عـلى دعـمـهـا ا
ـــكـــافـــحـــة الــوبـــاء أشـــار الـــرئـــيس
الـصيـني شـي جيـنـبـيـنغ إلى أن بالده
تمـرّ في "فـتـرة حـسـاسـة" وفق ما ورد

على وكالة أنباء الص اجلديدة.
وقـلــلت الــصــ حــتى اآلن من تــأثــيـر
ــــدى الـــطـــويـل عـــلى الـــوبــــاء عـــلى ا
ــشــلــول جــراء احلــجـر اقــتـصــادهــا ا
ـفروض عـلى عـدد كبـير من الصـحي ا

دن وإغالق الطرق. ا
ــركـزي ــصــرف ا وقــال نـائـب حــاكم ا
الصـيني شـ يولـو الـسبت عـبر قـناة

بالفيروس يعـاجلون في مستشفى في
ـقدسـة عـلى بـعد  150كلم مديـنـة قم ا
نحـو جنـوب طهران ومـصابـ آخرين

في العاصمة.
وأعلنت إيـران األربعـاء أن أول حالتي
ــرض وهــمــا إيــرانــيـان وفــاة جــراء ا
مـســنّــان سُــجـلــتــا في قم الــتي تُــعـدّ
مركزا لدراسة الفقه اإلسالمي وجتذب

علماء الدين من إيران وخارجها.
وهاتـان الـضـحـيتـان هـمـا أول حـالتي
رض في الشرق األوسط. وفاة جراء ا
وأشار جـاهانـبور إلى أن أجـرت مذاك
فــحـــوصــاً لـ 785شــخـــصــاً مـــشـــتــبه
بـإصـابـتـهم. وقـال إن "مـعـظم احلـاالت
هم إمـــا من ســـكـــان قم" أو أشـــخــاص

أقاموا فيها.
واخلـمــيس حــظـر الــعـراق والــكـويت
اجملـــاورين إليـــران الـــســـفـــر من وإلى
اجلمـهـورية اإلسالمـيـة ومنـعـا دخول
اليـ اإليـرانـيـ الـذين يــتـدفّـقـون بـا
على الـنجف وكـربالء لـزيارة الـعتـبات

قدسة. الشيعية ا

gO²Hð∫ فريق طبي يجري جولة تفتيشية بحثا عن مصاب بالكورونا

"سي سي تي في" الرسمـية أنه مـقتنع
بــأن الــنــمــو االقـــتــصــادي "ســيــرتــفع

بسرعة" بعد األزمة.
ـــصــرف وأشــار نـــائب آخـــر حلـــاكم ا
ركـزي ليـو غووكـيانغ لـوسائل إعالم ا
ــصـرف مــســتــعـدّ حـكــومــيــة إلى إن ا
ا في ذلك للـقـيام بـتسـهـيالت نقـديـة 

رجعي. "تعديل" معدل اإليداع ا
فيـما اعـلـنت إيران امـس السـبت وفاة
شخص من بـ عشـر إصابـات جديدة
ـسـتـجـدّ مـا يرفع بفـيـروس كـورونـا ا
العدد اإلجـمالي للـوفيات جـراء الوباء
في اجلمهـورية اإلسالمـية إلى خـمسة

وعدد اإلصابات إلى .28
ــتـحـدث بــاسم وزارة الــصـحـة وقـال ا
كيـانـوش جاهـانـبـور في تصـريح عـبر
الــتــلـفــزيــون الــرســمي "لــديــنــا عــشـر
إصـابــات إضـافــيــة مـؤكــدة بـفــيـروس
كــوفــيــد- ."19وأضــاف "لألسف أحــد

صاب اجلدد تُوفي". هؤالء ا
تحدث مكان الوفاة إال أنه ولم يحدد ا
ـصـابـ أوضح أن ثـمـانــيـة من بــ ا

لم يـعـد هـنــالك من يـسـتـطــيع ان يـنـكـر ان انـتــفـاضـة االول من تـشـريـن الـسـلـمـيـة
وشعاراتـها الوطنـية الكبـيرة التي خلصـها " اريد وطنـا " كانت الرد الطـبيعي على
فـساد طـبـقة سـياسـية جـديـدة برزت بـعد االحـتالل فهـي اما سـاهمت فـيه و جاءت
مـعـه  او ارتـمت بـاحـضـان احملـتل ونـفـذت اجـنـداتـه اخلـبـيـثـة في تـخـريب وتـدمـيـر
ساواة وتشـويه اجمل ما في الوطن ومـحاولة زرع قـيم الكراهـية واالنتقـام وعدم ا
والـعـدالـة في كل شـيء حـتى حـولت هـذه الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة الـبـائـسـة والـفـاسدة
ـواطن اسـير اوضـاع مـزريـة ..وليس من الـعـراق الى ضيـعـة تـقاسـمـتـها وتـركت ا
تميـزة في تغطيـة ايام االنتفاضة باب احملابـاة القول ان " الزمان " من الـصحف ا
شـروعـة انـطالقـا من سـياسـتـهـا التي ـطـالب الـشـعب ا الـشـعـبـية بـانـحـيـاز كامل 
اخـتطـتـها .. وبـغض الـنـظر عن االراء اخملـتـلفـة عن اجلـريـدة ونهـجـها فـان الـزميل
وضـوعيـة وتسـليط الـضوء على الـدكتـور احمـد عبـد اجمليـد حرص عـلى تكـريس ا
مظاهر الفساد في مؤسسات الدولة مثلما كان يحث ويشجع على التقاط احلاالت
ؤسسـات عسى ان تكـون احد العـوامل االيجابـية وزرع بذور االيجـابية في هـذه ا
امل في وطن كـاد الـيــأس ان يـقـتـله في الــنـفـوس .. ومن هـنـا كــنت اتـابع بـشـغف
وطيـلـة اكـثـر من شـهـر ونـصف اعـمـال مـركز الـداودي لـتـقـو وصـنـاعـة االسـنان
واراقب عن كـثب وبـدقة تـصـرفات مالكـاته الـطبـية واالداريـة واخلـدميـة اثـناء فـترة
مراجعـتي له من دون ان افصح عن طبيعة مـهنتي الصحفيـة حيث انها في مرحلة
ـركـز ــكن الـقـول ان هـذا ا تـسـلط ســيـاسـيـو الـصـدفـة لـم تـعـد بـذات اهـمـيـة .. و
ـامون لـالسنـان  عـلى بـسـاطـة وقـدم بـنايـتـهـمـا ومـحـدودية الـتـخـصـصي ومـركـز ا
االجـهزة وكـثـرة مراجـعـيهـمـا واحات امل خـضـراء وسط صـحراء فـسـاد شاسـعة
واطن الذي ثال بـوزارته التي شهدت حاالت فسـاد تمس حياة ا لقـطاع الصحة 
ـستشفـيات العـامة واخلاصة فـيلجا صار يخـشى على حياتـه عند مراجـعة احد ا
مــضـطـرا الى الــسـفـر الـى اخلـارج لـتــلـقي الـعـالج .. شـخـصــيـا لم اكن الجـازف
ركز التخصصي لتقو وصناعة االسنان لوال نصيحة احد االصدقاء راجعـة ا
ـركـز قبل سـنـة ووضع طقم اسـنـان متـحـرك شبه وتـأكـيده انه سـبق له ان راجع ا
مـجاني جـنـبه ثقل تـكـاليف مـراجعـة اطـباء االسـنـان التي قـد تصل فـي مثل حـالته
ـركز التـخصصي الى اكثـر من مليـون دينار عـراقي ! توكلت عـلى الله وراجعت ا
الحـظات من الـدكتـورة هبـة عبـدالله سـعود التي وكنت احـاول ان اقتـنص بعض ا
تـعبة بـسبب االهـمال فكـنت اتعمـد االستـفسار مـنها تـولت متـابعة حـالة اسنـاني ا
ا حصل في العالم فكانت ة التي يعملون بها ومقارنتها  عن حالة االجهزة القد
 في كـل مرة تـطني وتـؤكـد ان تطـور االجهـزة عـلمـيا صـحـيح جدا  غـير ان االهم
مـنه هـو الطـبـيب الذي يـعـمل علـيـها ومـسـتوى حـرصه وجـديـته في اداء واجبه في
ؤسسـة التي يعمل بها وضـميره .. اجابه بسيـطة لكنها عـميقة اذا ما ادركنا ان ا
ـسـؤوليـة ولم يـصـونوا احـد اساب الـفـسـاد هو فـقـدان ضـميـر الشـخـاص تولـوا ا
االمـانـة ..  اخـيـرا شـكـرا الـى جـريـدة الـزمـان عـلى مـنـحـهـا
مـسـاحـات من صـفـحـاتـهــا لـتـسـلـيط الـضـوء عـلى واحـات
خضراء تبعث فينا بعض امل في زمن قل فيه اخمللصون
وهمـشوا وكثـر الفـادسون وتسـلطوا ! لـذا فال يحق الحد

اذا يتظاهر الشعب وينتفض. ان يسأل 
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في بلـد العجائب والغرائب (لـيس العراق الذي نعـرفه) سمعنا وقـرأنا الكثير من
صفـقات الـفسـاد ونهب امـوال الدولـة لكن االغـرب واالعجب اسـتجـابة احلـكومة

. تظاهرين في تعي العاطل لطلب ا
في لـقـاء مع اصـدقـاء عراقـيـ سـمعت ان احلـكـومـة عـينت االالف من الـعـاطـل

تظاهرين تسلموا وظائفهم وباشروا أعمالهم. طالب ا استجابة 
شكلة التي ال جتدها اال في بلد العجائب والغرائب. ولكن!! لكن هي ا

هذه الـوظـائف بدون رواتـب. يعـمـلون مـثل غـيرهـم بدوام كـامل لـكن بدون رواتب
وال اجـور ســوى االمل ان احلــكـومــة في يــوم مــا وسـنــة مــا سـتــصــدر قـرارات

بتعيينهم برواتب ال احد يعرف كيف وكم.
سـالت االصــدقـاء الـذين شـرحـوا لي هـذه احلـالــة : وكـيف قـبل هـؤ الء بـوظـائف

مجانية?
قالـوا: الوظائف في الـعراق تـشترى بـفلوس (بـالدوالر) اقل وظـيفة بـدفترين (20

بالغ. لكون مثل هذه ا الف دوالر) وهؤالء ال 
ـدارس معلم بـاجور لكن االجور حبر وابتـكروا في بلد العجـائب التعي في ا
دارس ويعلمون اطفال العراقي مجانا. على ورق فقط وهم االن يداومون في ا
وظف االالف منهم فـضائيون ومعظم موازنة الدولة في العـراق االن تخمة في ا
ليـونية لـكبار تذهب رواتب النـاس ينتـمون الى االحـزاب احلاكمـة مثل الرواتـب ا

سؤول من رؤساء ووزراء ونواب ومستشارين ومدراء وأقاربهم. ا
هـدي يعطي في لقـاء تلفزيوني 3 ارقـام تثير وهاهـو رئيس احلكومـة عادل عبد ا

الدهشة
اضي  2019 قال رئـيس احلكـومة في لقـاء تلفـزيوني انه عنـدما كان في الـعام ا
ـوظف 850 الف مـوظف اما االن فـان عدد وريـرا للـمالـية عام 2004"كـان عدد ا
كـنـهـا اسـتـيـعاب ـيـزانـيـة ال  ـوظـف نـحو 3 ماليـ وأشـار الى ان الـدولـة وا ا
وظف 17 وظفـ وذكر ان معـدل عمل كل واحد من هـؤالء ا إعداد أخـرى من ا

دقيقة يوميا".
 امـا الـرواتب الـتقـاعـديـة فهي مـبـتـكرة في الـعـراق اذ يـحصل بـعض من هم في
ا ظـهرت الـسـلطـة على تـقـاعد عـشـرات من األشخـاص الـوهمـي الـفـضائـيـ و
مشـكلة استالم اكثر مـن راتب غيروا البطاقـة الذكية التي كانت
اسـتـر كـارد الـذي يـسمح ـتـقـاعد الـى ا تـعـتـمـد بصـمـة ا
باسـتالم الـتقـاعد بـدون بصـمة بل من اي مـاكنـة صرف
نـقــود وكـذلك  من يـسـمــو مـجـاهـدي رفــحـا وابـنـائـهم

واحفادهم الذين يحملون اجلنسية األمريكية.
الم اقل لكم انه بلد العجائب والغرائب?!!!

بغداد
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{ القدس (أ ف ب) - أكد مسؤول في
ية للدفاع عن األطفال - "احلركة العا
" وهي مـنظـمة غيـر حكـومية فلـسط
امس أن بلجيكا عدلت دعوة وجهتها
إلى أحد مسؤوليـها إللقاء خطاب في
مجلس األمن الدولي بـسبب ضغوط
مارسـتـها احلـكومـة اإلسـرائيـليـة ما
دفــعه إلى الــتـراجـع عن الـتــوجه إلى

تحدة. األ ا
دعـت بـلـجــيـكــا بـصــفـتـهــا الـرئــيـسـة
الــدوريــة جملــلس األمن الــدولـي بـراد
ـنــظـمـة إلى بـاركــر أحـد مـســؤولي ا
إلـــقـــاء كـــلـــمـــة أمــــام اجملـــلس. لـــكن
اســرائـيل اعــتـبــرت أنه مـنــحـاز جـدا
واسـتـدعت دبلـومـاسـيـ بلـجـيـكـي

لالحتجاج على الدعوة.
نظمـة أنها تدافع عن حقوق وتؤكد ا
األطـفـال في األراضي الــفـلـسـطـيـنـيـة
التي حتتلها اسرائيل. لكن السلطات
االسـرائـيـلــيـة تـتـهـمـهـا بـأن مـجـالس

ــاضي أعــضـاء إدارتــهـا ضــمت في ا
مرتـبط بـاجلبـهة الشـعبـية لتـحرير
فـلــســطــ الــتي تــعــتــبــرهــا الــدولـة

ـتحدة واالحتاد العبريـة والواليات ا
األوروبي منظمة إرهابية.

وتــتـهم اسـرائــيل بـالــتـحـديــد بـاركـر

نـظمـة غيـر احلكـومية سـؤول في ا ا
في رام الله بالضفة الـغربية احملتلة
بنشر "محتويـات مناهضة السرائيل"

على مواقع التواصل االجتماعي.
وأكد بـاركـر لـوكالـة فـرانس برس أنه
لن يـتـوجه إلى مـجـلس األمن الـدولي
ناقشات التي بعد تغيير في طبيعة ا
كــان يــفــتـرض أن يــحــضــرهــا. وقـال
لـــــفـــــرانس بـــــرس إن "احلـــــكـــــومـــــة
الــبــلـجــيـكــيــة حـولت االجــتــمـاع إلى
مشاورات في جـلسة مـغلقـة ما يعني

أنني لن أحتدث".
W dD²  n «u

وأضـــاف "كــنــا نــنـــوي تــقــد إعالن
يـستـنـد إلى أدلـة تـكشف االنـتـهـاكات
اخلطيـرة التي ترتـكبهـا اسرائيل في
األراضي الـفـلـسـطـيـنـيـة احملـتلـة من
 2014إلى نــــهـــايـــة  ."2019وتـــابع
سؤول نفسه "من اخمليب لآلمال أن ا
تـــســاهم األوضــاع الــســـيــاســيــة في

إسكات صوتنا".
ووصف ناطق باسم وزارة اخلارجية
االســرائـيــلــيـة بــاركــر بـأنه "مــعـروف

تطرفة ضد اسرائيل". واقفه ا
وكــان سـفـيــر اسـرائـيـل في بـلـجــيـكـا
ــانـويل نــحـشـون ولــوكـسـمــبـورغ إ
كــتب عــلـى تــويــتـــر مــطــلـع الــشــهــر
اجلاري أن دعوة باركر سببت "توترا
ــكن جتـــنــبه ال طـــائل مــنه ... كـــان 
بـسـهـولـة". وقـال بـاركـر إن انـتـقادات
اســرائـيـل له هي "مــحـاولــة إلســكـات
عمل مشروع من أجل حقوق اإلنسان
يكشف تـفاصـيل الواقع الذي يـعيشه
األطــفــال حتت االحـتـالل الـعــســكـري

االسرائيلي".
كـما أعـلـنت الـشرطـة االسـرائيـلـية ان
الـقـوات اإلسـرائيـلـيـة قـتـلت شـخـصا
يــحـــمل ســـكــيـــنــا لـــدى اقــتـــرابه من
ؤدي عسـكـري قـرب بـاب األسبـاط ا
ـــة في الـــقــدس إلى الـــبــلـــدة الـــقـــد

الشرقية احملتلة.
ولم تـــرد عــلى الـــفــور تــفـــاصــيل عن

هوية القتيل.


